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1. Felkészítő képzés Zöld Óvoda/Ökoiskola koordinátorok részére (iskolai modul)
A képzés helye, címe: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1074
Budapest, Rákóczi út 70-72.
A képzés időpontja: 2019. február 13-14-15.
A képzés óraszáma: 30 óra
Jelentkezés online: http://felmeres.ofi.hu/v2/index.php/972431?lang=hu
Jelentkezési határidő: 2019. február 1.
A képzésen való részvétel díja: 30.000 Ft. A szállást, utazást, étkezést a résztvevők
egyénileg oldják meg.
Bővebb információ: www.ofi.hu/hir/felhivas-akkreditalt-pedagogus-tovabbkepzesre
Kapcsolattartó: Láng Éva
E-mail: lang.eva@ofi.hu

Telefon: +36 30 723 9740

2. Hungarikum vetélkedő 7. és 8. osztályosoknak külön
A nyolc hungarikum kategóriák egyike a természeti környezet; és több más csoportnál
egyértelmű a környezeti fenntarthatósági kapcsolat. Hungarikumokkal és a jelölt nemzeti
(települési, megyei, külhoni) értékekkel kapcsolatosan játékos vetélkedőt szervez a Lakitelek
Népfőiskola (az Országgyűlés, a Hungarikum Bizottság és a Nemzeti Művelődési Intézet
támogatásával). A Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osztályában tanuló, három
diákból és egy felkészítő tanárból álló csapatok jelentkezését várják. Az első ötven kérdésre a
választ 2019. január 22-éig lehet visszaküldeni, ez egyben a versenyre jelentkezés is.
Részletek: http://www.nepfolakitelek.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=3
247:2018-12-05-09-33-01&catid=69:2017-11-29-10-40-55&Itemid=133.

3. „Segítő diákok” pályázat középiskoláknak
Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) nyílt, pénzdíjas
pályázatot hirdetett a középiskolás tanulók (és 2018-ban érettségit tett volt tanulók), az Iskolai
Közösségi Szolgálat keretében szolgálatot teljesítő diákokat fogadó szervezetek, és a IKSZkoordináló pedagógusok számára. A pályázat célja, hogy valamennyi érintett (diákok,
pedagógusok, szülők, fogadó szervezetek, iskolák) és a széles társadalmi kör megismerhesse
az Iskolai Közösségi Szolgálat megvalósult programjait. A pályamunkákat és
dokumentumokat valamennyi kategória esetén elektronikus úton, feltöltéssel, illetve emailben kell benyújtani 2019. február 25-ig.
Részletek: http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentById/163.

4. Az év természetfotói – Magyarország 2018
A NaturArt Szövetség versenyének helyezett fotói 2019. január 21-ig még megtekinthetők a
Magyar Természettudományi Múzeumban, illetve a Szövetség honlapján, a beillesztett
videóban: https://naturart.hu/2018/11/11/potyo-imre-az-ev-termeszetfotosa-lenergy-az-evtermeszetfotosa-2018-dijatadoja/. Gratulálunk a fotókhoz, és köszönjük a szervezők munkáját.
5. Csépe Valéria a fenntarthatóságra nevelésről
„Az élővilág nem tantárgy! Az ahhoz való viszonyulás egy gondolkodásmód, ami ma
hiányzik az iskolából.” A fenntarthatóság pedagógiáját Csépe Valéria továbbra is fontosnak
tartja, s a tervek szerint a megújult Nat is ezt erősíti majd. „Természetesen mellé kell majd
rendelni a módszertant, és a nem-formális oktatási lehetőségeket, hogy az elveket érvekkel,
igazi tartalommal töltsük meg.” A decemberi zoopedagógiai rendezvényről a beszámolót itt
lehet elolvasni: https://www.oktatas2030.hu/zoopedagogia-konferencia-csepe-valeria/.
6. Way of Council bevezető tréning

2019. február 28 – március 3.
Trénerek, pedagógusok, ifjúsági munkások, munkavállalók… mindenkit szeretettel várunk,
aki érdeklődik egy olyan kommunikációs forma iránt, amelynek lényege az őszinteség és az
egymásra figyelés.
Mi a Council?
A Way of Council csoport folyamat, személyes gyakorlat és életút egyben. A Council egy
erőszakmentes kommunikációs forma, mely elősegíti az együttműködést, az egymásra
figyelést és lehetőséget ad a párbeszédre az ismeretlennel, a misztériummal és persze
egymással. A Council gyakorlata egyszerre ősi és modern. Réges-régen az emberek
rendszeresen ültek körben, hogy megosszák egymással történeteiket, megoldják
konfliktusaikat, döntéseket hozzanak és megemlékezzenek ünnepeikről vagy halottaikról.
Manapság szerte a világon használják a Council-t ifjúsági munkában, közösségekben,
börtönökben, munkahelyeken és más szervezetekben, közösségépítésre, konfliktusok
kezelésére (pl.: palesztin-izraeli kapcsolatokban), családban, párkapcsolatban… az élet
különböző területein.
Programleírás
A programon kipróbálhatjuk a Council különböző formáit – web, akvárium, spirál, páros,
dreamstar, hang és mozgás stb., így lehetőségünk lesz megismerni a facilitáláshoz szükséges
készségeket, melyekkel sikeresen tudjuk alkalmazni a Council-t saját közösségünkben,
szervezetünkben, családunkban, párkapcsolatunkban, munkahelyünkön vagy tréneri,
pedagógusi munkánk során.
A bevezető tréningen a résztvevők kellő tudást, tapasztalatot szereznek ahhoz, hogy a
Council-t használhassák munkájukban vagy magánéletükben és megérezzék a benne rejlő
lehetőségeket személyes fejlődésük, kommunikációs készségeik és másokkal való
együttműködésük tekintetében.

A program február 28-án csütörtök este 6-kor kezdődik és március 3-án du. 1-kor érvéget.

A képzés nyelve: angol

Jelentkezni a következő űrlap kitöltésével lehet:
https://goo.gl/forms/FFekorKlUVzYfSoi1

További információk: szabo.gyula@okoszolgalat.hu

7. Épített örökség – örökSÉG projekt

2018 az Európai Kulturális Örökség Éve. Ebből az alkalomból indította a kultúrAktív
Egyesület az örökSÉG projektet, ami a középiskolás korosztály érdeklődését kívánja felhívni
az épített örökség iránt.
Tíz tematikus ismeretterjesztő anyagot állítottak össze, amelyek letölthetők a honlapjukról:
1. kulturális_örökség
2. állandó_és_változó
3. megőrzés_és_alakítás
4. helyi_és_egyetemes
5. örökség_helyszínek
6. épületek_és_épülettípusok
7. szerkezetek
8. formák
9. anyagok_és_felületek
10. térhasználat

+ örökSÉG memóriajáték

Az örökSÉG érthetően, érdekesen, a jelenbe és kifejezetten a fiatalok hétköznapi
kontextusába ágyazva tárgyalja az épített örökséghez kapcsolódó témákat. Célja, hogy a
fiatalok gondolkodjanak és beszéljenek az épített örökségről – akár a régi műemlékek, akár a
kortárs street art hordozta üzenetekről és értékekről.
A téma iránt érdeklődő pedagógusok számára kiegészítő tanári kézikönyv készült: Tanári
kézikönyv
Tóth Eszter (kultúrAktív Egyesület)
www.kulturaktiv.hu

8. Jó hír a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolából

Lezárult az „Írj egy ivókutat az iskolád udvarára!” c. irodalmi pályázat 2018. december 11-én.

A fennállásának 150. jubileumi évfordulóját ünneplő Fővárosi Vízművek arra kérte a
szolgáltatási területén tanuló általános iskolába, középiskolába és gimnáziumba járó
gyerekeket, hogy vessék papírra gondolataikat arról, hogy szerintük miért fontos a víz.
Forrás: www.vizmuvek.hu/hu/fovarosi-vizmuvek/tarsasagi-informaciok/mediaszoba/hirekinformaciok/hireink/4439
A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola diákjai nyertek egy ivókutat az
iskolájuk részére, a Fővárosi Vízművek irodalmi pályázatán. Az egyik diák, Tomcsányi
Rita 7. a osztályos tanuló eső helyezett lett a meséjével (Gólya). Kass Csaba, Prőhle Mihály,
Baráth Gábor, Erőss Ágoston, Barlay Dóra, Kozma Valéria, Tóth Anna diákok könyvjutalmat
nyertek.

Gerőcsné Czeglédy Irén (ökoiskola pedagógus)

9. Ökoest: „Mesterséges környezet”
A Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalma és a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület közös ismeretterjesztő előadásai „ÖKOESTEK” címmel a Károli Gáspár
Református Egyetemen folytatódnak. A sorozat következő programja:
2019. jan. 17. (csüt.) 18:00
Dr. Victor András (ELTE főiskolai tanár): „Mesterséges környezet”
1088 Bp. Reviczky u. 4., 104-es terem
Az előadás témái: Madárfészek és ház. A kunyhótól az űrállomásig. Emberi alkalmazkodás =
átalakítás. Okai: hatékonyság, kényelem, élvezet. Első, második és harmadik környezetünk.
Természetes – Átalakított – Mesterséges. Műanyagok, természetidegen anyagok.
A program nyitott és ingyenes. FB esemény ITT.

10. Tisza Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi Ifjúsági Turisztikai Találkozó
2019. április 25 – 28. között rendezzük meg a Tisza Nemzetközi Környezet- és
Természetvédelmi Ifjúsági Turisztikai Találkozót, amelynek középiskolás és egyetemista
résztvevői hazánkból, valamint Ukrajnából (Kárpátaljáról), Romániából (a Partiumból),
Szlovákiából és Szerbiából (a Vajdaságból), illetve a Duna forrásvidékéről, BadenWürttembergből érkeznek Szolnokra, „a Tisza fővárosába”.
Európában még nem került sor olyan megmozdulásra, amely a környezet- és a természet –
benne vizeink – védelmét a fiatalság lelkes tenni akarásával kapcsolja össze.

Mindenekelőtt az ökoiskolák diákjait várjuk a rendezvényre, de nem csak a Tisza
mellől, hanem az egész országból! (Segítőnk lesz az Ökoiskola Hálózat bemutatásában a
Szandaszőlősi Általános Iskola mint Örökös Ökoiskola címmel rendelkező intézmény.)
Az a tapasztalatunk, hogy a távolabbi országrészek lakóit is rabul ejti a nekünk oly kedves
Tisza-menti táj, a méltóságteljesen hömpölygő folyóval, a fecskékkel, a fekete gólyákkal, a
tiszavirággal.
Milyen a szentély holtágak világa? Mit rejtenek az ártéri erdők? Találunk illegális
hulladéklerakókat a Tisza árterén? (Ez – sajnos – olyan költői kérdés, amelyre a helyszínen
találjuk meg a választ.)
Hányan tudjuk átkarolni a Tiszakürti Arborétum óriás tölgyfáját? Láttátok már a
cseresznyevirágzást Nagykörűben, az ország legnagyobb cseresznyéskertjében?
Találkozónkon a részvétel díjtalan, egyedül az autóbuszos tanulmányutakért kell az
autóbusz viteldíját megfizetni. Szállás, étkezés a Tiszaligetben, a Turisztikai és Szabadidő
Központban lesz.
Gyalogos, kerékpáros és autóbuszos tanulmányutakat a szélrózsa (majdnem) minden irányába
szervezünk.
Intézményenként 4-6 tagú delegációkra számítunk. A Találkozó vendégeinek létszámát
150 körülire tervezzük, hozzájuk csatlakoznak majd a szolnoki fiatalok.
Bővebb információ: karpatok-tisza.hu
Szervező: Kárpátok – Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület, Szolnok
Érdeklődni e-mail-ben lehet: jaszkun@externet.hu
Egri Sándor elnök (30 568 6231)

11. Természetjáró app
A Magyar Természetjáró Szövetség ingyenes túrázós applikációját „Természetjáró” néven
lehet letölteni. Az applikáció nem csak Magyarországon használható. A Turista magazin
próbája szerint, mivel szinkronizálja az elmenthető tartalmakat a honlap és a mobilunk között,
az ingyenes (és nem kötelező) regisztráció után megtervezhetünk egy túrát a számítógépen,
majd a terepen telefonunkkal követhetjük a nyomvonalat, és ehhez – ha előtte letöltjük a
tartalmat – még térerő sem kell.
Az alkalmazás megfelel egy mobilos útikönyvnek, gyalog- és kerékpártúra-ajánlatokkal, a
természeti és kulturális látnivalók leírásával, és főképp: a jelzett utakat is mutató
turistatérképpel, túratervezővel és útvonalrögzítővel. Az összes kéktúra szakasz leírása,
pecsételőhellyel, szálláslehetőségekkel, szintén megtalálható.

12. UNESCO – EOLSS online enciklopédia
Az Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) egy rendkívül nagy terjedelmű online
enciklopédia, mely az UNESCO pártfogása alatt jelent meg. A kiadvány a fenntartható
fejlődés tudományával és a Földön található életmentő, életet támogató rendszerek (éltető
rendszerek) megőrzésével kapcsolatban tartalmaz információkat.
A ma gyakran használt ökoszisztéma szolgáltatások fogalomtól annyiban különbözik az
életmentő (éltető) rendszerek fogalma, hogy kevésbé humán fókuszú. Általában az élet, a
bioszféra fennmaradása a szerkesztési szempont.
1996-ban az UNESCO nemzetközi együttműködést kezdeményezett és összehívott tudósokat,
mérnököket és döntéshozókat a világ számos országából, hogy megalkossák az EOLSS
tartalmának részletes listáját és globális egyetértés alakuljon ki annak struktúráját illetően. Az
életmentő szisztémák azokat a természetes vagy ember által megalkotott rendszereket jelentik,
melyek a bioszféra életét fenntartható módon segítik elő. Mivel szükségleteink messze
túlmutatnak a pusztán biológiai tényezőkön, ezek a rendszerek a természetes ökoszisztémák
mellett társadalmi szerkezeteket is magába foglalnak.
Az EOLSS sok szempontból egyedülálló. A legtöbb enciklopédiával szemben nem ábécé
sorrendben, hanem tematikus elrendezésben tartalmazza az információkat. A dokumentum
tartalmát a tudományterületek alapján 21 fejezetre bontották. Minden fejezet végén található
egy összefoglaló, mely elősegíti a jó megértést, az összefüggések felismerését és tanuláshoz is
nagyon hasznos lehet.
A hozzáféréshez illetve az e-book verzióhoz regisztrálni kell, mely egy ideig ingyenes. A
dokumentum nyelve angol.
Elérhető: EOLSS
https://www.eolss.net/
Forrás: Godányi Eszter (Humánökológia MA)
________________________
Kérjük, a megjelenésre küldött híreket Word formátumban, kép és táblázat nélkül küldjék!
Köszönjük.
A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket várjuk
a saly.erika@ofi.hu, vagy a varga.attila@ofi.hu címre.
Mielőtt kinyomtatná ezt az email-t, kérjük, gondoljon környezetére! Before printing this e-mail, please consider
environment protection!

